
  

Vakcíny proti COVID-19: Janssen (Johnson & Johnson) 
 
Vakcíny proti COVID-19 chrání lidi před nákazou a šířením COVID-19. Chrání rovněž před 
vážným průběhem onemocnění COVID-19. Úřad Health Canada (ministerstvo zdravotnictví 
Kanady) schválil čtyři vakcíny proti COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen 
(Johnson & Johnson). Tyto vakcíny neobsahují virus COVID-19 a nemůžete z nich COVID-19 
dostat. 
 
Doporučují se mRNA vakcíny 
Vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna jsou vakcíny typu „messenger RNA“ nebo „mRNA“. Po dvou 
dávkách poskytují dobrou ochranu před vážným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím 
na COVID-19, včetně variant. mRNA vakcíny se doporučují, protože jsou bezpečnější a účinnější 
než vakcíny Janssen a AstraZeneca. 
 
Vakcína Janssen (Johnson & Johnson) 
Vakcína Janssen je „virová vektorová“ vakcína schválená pro osoby starší 18 let. Tato vakcína 
vyžaduje na začátku jednu dávku s doporučenou posilovací dávkou. Tato vakcína nemusí 
poskytovat dostatečnou ochranu proti novým variantám, včetně varianty omikron. 
 
Po podání vakcíny Janssen se doporučuje posilovací dávka vakcíny mRNA. Posilovací dávky lze 
podat 3 měsíce nebo déle po první vakcíně. 
 
Ve vzácných případech se u lidí, kteří dostanou vakcínu Janssen, může vyvinout: 
 • imunitní trombotická trombocytopenie vyvolaná vakcínou (VITT – krevní sraženiny s  
                nízkým počtem krevních destiček) 
 • syndrom kapilárního úniku (únik tekutiny z malých krevních cév) 
 • Guillain-Barrého syndrom (imunitní systém těla napadá a poškozuje nervy) 
 • imunitní trombocytopenie (nízký počet krevních destiček – buněk, které pomáhají 
                 zastavit krvácení)  
 • žilní tromboembolismus (krevní sraženiny v hlubokých žilách) 
 
Pokud se některé příznaky objeví během prvního měsíce po očkování, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc. Příznaky zahrnují: silnou bolest hlavy, která neustupuje; záchvaty; rozmazané 
nebo dvojité vidění; dušnost; silnou bolest na hrudi, zádech nebo břiše; otok nebo bolest paží 
nebo nohou; neobvyklé krvácení, modřiny nebo drobné kulaté skvrny pod kůží mimo místo 
vakcinace. 
 
Jak získat vakcínu Janssen 
Vakcína Janssen je k dispozici na imunizačních klinikách města Toronta pro osoby ve věku 18 
let a starší, které: 
 • nemohou dostat mRNA vakcínu; nebo, 
 • po rozhovoru se svým lékařem nechtějí vakcínu mRNA. 
  



  

Chcete-li dostat vakcínu Janssen, váš lékař musí poslat doporučení úřadu Toronto Public Health. 
Poté budete kontaktováni, abyste si zarezervovali schůzku na klinice města Toronta. Návštěvy 
bez objednání nejsou akceptovány. 
 
Pro více informací: 

• Kompletní informační leták ohledně vakcíny Janssen (Ministerstvo zdravotnictví 
           Ontaria) 
•  Aktualizace ohledně virových vektorových vakcín (Toronto Public Health – Úřad 
           pro veřejné zdraví) 

https://track.upaknee.com/c/443/06c5e9b8da5fae7f26950b31d718737bd309a008aa0d522ef23c25c0a6233f3a
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/?accordion=update-on-viral-vector-vaccines

